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Tördelés:
Czirbeszné Biró Krisztina
Szedés, korrektúrázás:
szerkesztõség
Lapzárta:
minden hónap 20-a
Megjelenik 2000 példányban,
minden hónap elsõ hetében
Az újság példányai beszerezhetõk
a polgármesteri hivatalban
és a mûvelõdési házban
A régi lapszámok
a honlapon megtalálhatók.
A szerkesztõ fenntartja a jogot
a közzétett írások rövidítésére,
és a közölt véleményekkel
nem feltétlenül ért egyet.
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Országgyûlési képviselõ elérhetõsége:
www.gulyasdenes.hu
Az Egészségház címe: Árpád utca 14.
Mentényi és Vecsei Bt. rendelési ideje
h.: 8–12-ig (dr. Vecsei), k.: 13–19-ig
(dr. Mentényi), sz.: 14–19-ig (dr.
Vecsei), cs.: 7–13-ig (dr. Mentényi),
p.: 13–19-ig (dr. Mentényi) 343-828
Dr. Gurin Ferenc háziorvos, 344-623
h, sz: 15–19; k, cs: 8–12, p: 12–16
Új Egészségház: Árpád u. 61.
Dr. Becka Éva háziorvos, 344-343
h, sz, p: 8–12; k: 15–19, cs: 13–19
Foglalkozás-egészségügyi rendelés,
hétfõ, szerda: 12–13,
csak elõzetes bejelentkezés alapján!
Dr. Hollós Ildikó házi gyermekorvos,
343-973. h, sz: 9–12; k: 13–16
cs: 15–17; p: 11.30–14.30
Egészséges tanácsadás: kedd 10–12
Dr. Bartos Mária gyermekgyógyász
Páty, Torbágyi út. 343-534
h 8–10, k 8–9, sz 16.30–18, cs 8–10,
p 9–11, tanácsadás csak
egészségeseknek: szerda 15–16.30
Dr. Szabó Valéria fogszakorvos, 344-623
h, sz, p: 9–14; k, cs: 14–18.30
Dr. Zambelly Judit fogszakorvos
Rét köz 3. 06 (20) 567-41-79
h, sz: 14–18.30; k, cs: 9–12
Védõnõi szolgálat, 344-625
Csecsemõ és kisgyerek tanácsadás:
kedd 8.30–12, gyermekorvossal: kedd 10–12
Várandós kismamák tanácsadás:
Polgár Anna védõnõ szerda: 12.30–14.30
Ondrik Jánosné védõnõ hétfõ: 13–15
Toók Istvánné védõnõ szerda: 14.30–16
Fogadóórára a várakozási idõ csökkentése érdekében idõpontot kell kérni.
Polgár Anna fogadóórája csütörtök:
8–9 óra
Ondrik Jánosné fogadóórája szerda:
8.30–9.30
Toók Istvánné fogadóórája hétfõ 8–9
CTG vizsgálatra elõzetesen megbeszélt
idõpontban továbbra is lehet jönni.
Minden hónap elsõ csütörtökén 9 órakor
tanácsadás szülész szakorvossal.
Óvoda
Rákóczi u. 17. (Csibe ovi) 343-555
Rákóczi u. 19. új épület 343-451
Iskola u. 18. 343-581
Budakeszi ügyelet: este 7 órától reggel
8 óráig 451-920, 451-731
Mentõk telefonszáma: 104
Budakeszi Rendõrõrs: 06 (23) 450-007
Budaörsi Rendõrkapitányság: 06 (23) 420-055
Rendõrségi segélykérõ telefonszám:
107 vagy 112
Körzeti megbízott: Gebri József
06 (70) 313-5102
Tûzoltók: 105
Helyi tûzoltók: 343-832
Katolikus Plébánia: 343-717
Református Lelkészi Hivatal: 343-386
Hivatalos idõ: k 16.30–18, sz 9–12
Könyvtár nyitva tartása: 344-348
hétfõtõl csütörtökig 12.30–17.30
péntek: zárva

Mûvelõdési Ház: 343-550
Iskola: Bocskai u. 9., 343-537
Iskola u. 16. 343-554
Okmányiroda: Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.
Fax: 06 (23) 457-701
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
személyi igazolvány: 06 (23) 457-563
hétfõ: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
lakcímkártya ügyben:
06 (23) 457-701
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00,
p: 8.30–12
egyéni vállalkozói igazolvány:
06 (23) 457-562
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
közlekedésigazgatási ügyben:
06 (23) 457-552, 553
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
vezetõi engedély ügyben:
06 (23) 457-700
h: 8.30–12.30, 13.30–17.00
sz: 8.00–12.30, 13.30–16.00
Helios Patika:
Páty, Széchenyi u. 1. 343-529
H.–p.: 8–19, szombat 8–13
Telefonos T-Com hibabejelentõ: 194
mobilról is ingyenesen hívható:
06 (80) 555-194
Távközlési szolgáltatások megrendelése
(analóg, ISDN, ADSL, Favorit) és megrendelt szolgáltatások után érdeklõdés:
Omray Ferenc 06 (30) 225-7779
Hibabejelentések:
Csatorna- és vízhálózat: 343-994
TIGÁZ 2 Kft. hibabejelentõ
Bicske, Szent László u. 50.
06 (40) 502-501
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Érdi Fogyasztói Iroda: www.elmu.hu
2030 Érd, Budai út 24.
06 (40) 38-38-38
Közterületen lévõ villanyszolgáltatás
meghibásodását a polgármesteri
hivatal titkárságán is be lehet jelenteni
az 555-530-as telefonszámon.
Volán-menetrend elérhetõ az
interneten: www.wap.menetrendek.hu
Vincze Gábor falugazdász
06 (20) 314-3570
A kóbor ebek bejelenthetõk:
Dr. Teleki Ferenc
06 (30) 949-6125
Tuncsik József, gyepmester,
06 (20) 9728-231
Kéményseprõk: 06 (24) 365-204
Kábel TV Nagykanyar Kft.
06 (23) 343-042
TV Network Kft.
06 (1) 270-9544
Használt sütõolaj leadása: minden hónap
elsõ szombat 9–11 óra, CBA-parkoló
a ZSMTE szervezésében.
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Önkormányzati hírek
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. július
16-án (szerdán) 15 órai kezdettel megtartott ülése
Jelen vannak: a képviselõ-testület 14 fõvel: dr. Bognár
András polgármester, Michels Gábor alpolgármester, Sági
György alpolgármester, Junek Mariann, Kind László, Király
Endre, Kollár Tamás, Porkoláb József, dr. Sal Béla, Soós István, Szabó József, Székely Csaba, Tollner József, Zsarnóczay
István képviselõk.
Önkormányzat részérõl: Bánsághy Balázs mb. jegyzõ
Polgármesteri hivatal részérõl: Báldogi Éva jkv. vezetõ,
Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ, Szantner Ernõ mûszaki
irodavezetõ

Napirendi pontok
1. Milton SI Fejlesztõvel kötendõ településfejlesztési együttmûködési szerzõdés
2. Balogh Gizella kérelme
3. 661 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés
4. Településfejlesztési megállapodás tervezet (Curlington-Páty Kft.)
5. Erkel u. (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.)
– Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz. út
által határolt terület (volt tsz) szerkezeti terve
6. Erkel u. (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.)
– Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz. út
által határolt terület (volt tsz) szabályozási terve
7. Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) szerkezeti terve
8. Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) szabályozási terve
9. Páty, Hóvirág utca – Töki út – Határ út – belterületi határ
által határolt terület (Zsámbéki kanyar) szabályozási terve
10. Páty, Kossuth Lajos utca – 1301 hrsz. út – 1281 hrsz. út –
Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér) szabályozási terve
11. Páty, Dózsa György utca – Sziklai utca – Cseresznyés utca
– Ady Endre utca – 691/115 hrsz. utca által határolt terület
(Dózsa György utca) szabályozási terve
12. Páty, Somogyi Béla utca – Liget utca – Fazekas Mihály utca – Bánya utca által határolt terület (Dobogó, Lke-6/a
övezet) szabályozási terv módosítása
13. Különleges intézmények – HÉSZ-módosítás
14. Mobilkommunikáció – HÉSZ-módosítás
15. HÉSZ 35. § módosítása
16. Pályázat szennyvíztelep bõvítésére
17. Darvas és Sipos Kft. Megbízási szerzõdés módosítás csatornaépítés mûszaki ellenõrzésére + Utak karbantartása
c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák
mûszaki ellenõrzésére megbízás
18. Rekreációs program + Hegyi-dûlõ szerkezeti terv változás
és szabályozási terv megrendelése
19. Fõút program
20. 1047 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
21. 2067 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
22. Polgármesteri hivatal számítógépes rendszerének fejlesztésére árajánlat
23. Gyógyszertár-épület bérbeadása
24. Református egyház kérelme
25. Elõirányzat átcsoportosítás
26. Torbágyi úti partfal
27. Iskola bõvítés pótmunkái–közbeszerzés
28. Beszámoló kistérségi tanácskozásról
29. Diós Emlékpark – elszámolás
30. Iskolai csoport szám meghatározása
31. Nagy Anna kérelme

32. Tulajdonosi hozzájárulás a Páty, Pincehegy fölötti területek vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési eljárásához
33. Páty, Jenei-dûlõ I.-ben kiépített csatornahálózat átvétele
34. Bocskai iskola bontott anyagairól döntés
35. Kastélyépületek energiaellátása alternatív energiaforrásból
36. Kastély jobb szárnyának bérbeadása
37. Bocskai István Általános Iskola – igazgatóválasztás (zárt
ülés)

Napirend elõtt
Dr. Bognár András polgármester köszönti Fehérvári Károlyt, a Pátyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Parancsnokát, községünk díszpolgárát születésnapjának 70. évfordulója alkalmából és átadja a képviselõ-testület ajándékát.
Tollner József képviselõ elmondja, mivel az iskolaigazgató-választást stratégiai fontosságúnak tartja, javasolja, ne a
meghívó szerinti 37. napirendi pontként tárgyalják, hanem elsõ napirendként. Javaslatát kéri megszavaztatni. Kérdése továbbá, miért zárt ülésen tárgyalják az elõterjesztést.
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elõterjesztést azért tárgyalják zárt ülésen, mert az egyik érintett, Junek
Mariann képviselõ kérte. A sorrendre vonatkozó javaslatát
nem tudja elfogadni, mivel a sorrendiséget már megszavazták.
Junek Mariann képviselõ megerõsíti a polgármester által
elmondottakat, és ismételten bejelenti, hogy zárt ülést kér.
Tollner József képviselõ elmondja még, március óta folyamatosan kéri, hogy az önkormányzat szüntesse meg, hogy a jegenyés melletti lovarda területén lévõ tavat a Füzes-patakból
töltsék. Kérdése, mi történt az ügyben.
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ válaszában elmondja, a kérdéses terület, a patakmeder nincs önkormányzati tulajdonban,
annak fenntartása és kezelése a Pomázi Vízügyi Társulást illeti meg.
Sági György alpolgármester elmondja, hogy másnap délelõtt 10 órai kezdettel tárgyalást tartanak a térfigyelõ rendszerrel kapcsolatban, kéri, hogy amelyik képviselõ társát érdekli, vegyen részt rajta.
Kérdezi továbbá a jegyzõtõl, történt-e intézkedés parlagfû-mentesítéssel kapcsolatban?
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ válaszában elmondja, a határozatokat már elpostázták, 250 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig bírságoltak, területtõl függõen, továbbá a fûkaszálás megrendelték.
Zsarnóczay István képviselõ az alábbiakról tájékoztatja a
testületet (szó szerint):
A Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület (ZSMTE) nevében együttmûködést ajánlva szakmai alapon elkészítettem
egy pályázatot a Környezetvédelmi Minisztérium felé, mely az
önkormányzat nevében került beadásra.
A Magyar Köztársaság Környezetvédelmi minisztere aláírásával az alábbi levél érkezett Páty Község Önkormányzatához.
A környezet- és természetvédelem területén végzett eddigi
tevékenységét elismerve értesítem, hogy a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által „Az illegális hulladéklerakók
felszámolásának feladatai” címmel meghirdetett, 2008. évi pályázati felhívásra benyújtott „Közterületek illegális hulladékoktól történõ megtisztítása és utógondozása a turisztikai
vonzerõ fokozása érdekében” címû pályázatukat 1 626 240 Ft
vissza nem térítendõ támogatásban részesítem. Tájékoztatásul közlöm, hogy a teljes belekerülési összeg az önrésszel meg3
közelítõleg 2 millió Ft. Ebbõl több mint 300 m az önkormányzat tulajdonában lévõ közterületen illegálisan lerakott hulladéktól tudjuk megtisztítani településünket.”

1. napirendi pont
Tárgy: Milton SI Fejlesztõvel kötendõ településfejlesztési
együttmûködési szerzõdés
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Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, az elsõ körben
megtörtént településfejlesztés eredményeként tudták megvalósítani az új óvodát, a mostani együttmûködés által további
elõnyökhöz jutna a falu; utal itt az elkerülõ út megépítésének
fontosságára.
Sági György alpolgármester emlékeztet, hogy a településfejlesztéssel kapcsolatban a képviselõ-testület szándéka már a
költségvetés megszavazásakor kialakult; elmondja továbbá,
hogy az elõzetes tárgyalások alkalmával körvonalazódtak a
külföldi befektetõvel történõ együttmûködés területei, formái; a fejlesztõ képviselõi az elõzetes tárgyalásokon jelezték,
hogy készek nagyobb összeggel támogatni a település útfejlesztését, vagy effektív pénztámogatással, vagy útépítési munkák elvégzésével; rámutat arra, hogy az elkerülõ út és lehajtó
út megépítése a Telki határában kialakítandó lakópark megépülésével egyre sürgõsebbé válik, mivel a megépülõ utak fogják majd tehermentesíteni Páty belsõ forgalmát. Elmondja
még, most a koncepcióról kell döntést hozni, melyhez kéri a
testület támogatását; a részletek kidolgozása természetesen
az önkormányzat jogi képviselõjével történik. Végezetül hozzáfûzi, bizottsági ülésen már tárgyalták az elõterjesztést, melyet a bizottságok támogattak.
Király Endre képviselõ elmondja, évek óta ez Páty tervezési iránya, támogatja, és õ is kéri a testület támogatását.
Mervó József (IPP Kft.) elmondja, elindult egy program,
egy folyamat; közös munka lesz, mely sok helyen még módosulhat; a program az önkormányzattal együtt kell, hogy éljen,
a település érdekében.
Székely Csaba képviselõ elmondja, megállapodást addig
nem javasol, amíg nincsenek konkrétumok.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a konkrét együttmûködés még nincs kidolgozva, a szükséges pénzügyi és garanciális
feltételek kidolgozása még további elõkészítést igényel.
Michels Gábor alpolgármester véleménye szerint hozzanak most egy szándéknyilatkozatot, a településfejlesztési szerzõdés fõ pontjai – elvei (Milton – Páty) anyaggal kapcsolatban,
ezzel elkezdõdik egy tervezõi munka, melynek a végén fognak
részleteket tudni.
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ felolvassa az elhangzottak alapján módosított határozati javaslatot, hozzáfûzi, az alpolgármester úr által említett településfejlesztési szerzõdés fõ pontjai – elvei (Milton – Páty) címû anyag a határozat szerves része.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
291/2008. (VII. 16.) határozata
1.) Páty Község Önkormányzata felhatalmazza dr. Bognár
András polgármestert és Dr Fister Mihály ügyvédet, hogy Milton 2006 Sociedad Limitada fejlesztõvel –képviseli Kovács
Bence János –, hogy Páty település út- és közmûhálózatának
érdekében az e határozatban foglalt és meghatározott feltételek alapján szándéknyilatkozatot adjon ki, abban kerüljenek
rögzítésre a szerzõdéskötés közös feltételei.
2.) Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy a szükséges pénzügyi és garanciális feltételek kidolgozására felhatalmazza a pénzügyi és ügyrendi bizottságot,
valamint a településfejlesztési és gazdálkodási bizottságot.
Határidõ: 2008. augusztus 31.
Felelõs: polgármester, ügyvéd, PÜB elnök, TGB elnök
Melléklet: településfejlesztési szerzõdés fõ pontjai – elvei
(Milton – Páty), mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi.

2. napirendi pont
Tárgy: Balogh Gizella kérelme
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
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Dr. Bognár András polgármester elmondja, bizottsági ülésen tárgyalták és támogatták az elõterjesztést. Érdemi hozzászólás nem történt, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúlag, 12
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
292/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Balogh Gizella és családja részére határozatlan idõre, 3
havi felmondási idõvel bérbe adja a Kossuth Lajos u. 79. szám
alatti 2. számú önkormányzati bérlakást. A bérleti díj a
13/2006. (IV. 14.) Kt. rendelettel módosított 17/1997. (IX. 17.)
Kt. rendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
bérleti szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza
az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd

3. napirendi pont
Tárgy: 661 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
Sági György alpolgármester elmondja, a vevõ elállt vásárlási szándékától, amennyiben az önkormányzatnak nincs
szüksége a területre, a maga részérõl élni kíván elõvásárlási
szándékával.
A képviselõ-testület mindkét határozati javaslatot egyhangúlag, 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
293/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Páty Község Önkormányzat 705/1543-ad arányú tehermentes tulajdonát képezõ a Budakörnyéki Földhivatal pátyi ingatlan-nyilvántartásban 661 hrsz. alatt felvett 1543 m2
alapterületû kivett vendéglõ megjelölésû, természetben 2071
Páty, Rákóczi út 39. szám alatt található belterületi ingatlanának tulajdoni részébõl 320/1543-ad tulajdoni hányadot elcseréli a 2/4-ed részben Vázsonyi András, 1/4-ed részben Vázsonyi Mónika és 1/4-ed részben Vázsonyi Bernadett tulajdonát
képezõ Páty, 662 hrsz-ú kivett lakóház és udvar megjelölésû
ingatlan 4/100-ad tulajdoni részére.
A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, valamint dr.
Fister Mihály ügyvédet az ingatlan csereszerzõdés elkészítésére, aláírására.
Felelõs: polgármester, jegyzõ, ügyvéd
Határidõ: 2008. augusztus 31.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
294/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy a 261/2008. (VI.11.) Kt. határozatát visszavonja, és a
213/2005. (VI. 08.) Kt. határozat alapján bruttó 9068 Ft/m2
áron a 661 hrsz-ú ingatlan 352/154 tulajdoni hányadot (352
m2) Sági és Társa Bt. részére értékesíti.
Felelõs: polgármester, jegyzõ
Határidõ: 2008. augusztus 31.

4. napirendi pont
Tárgy: településfejlesztési megállapodás tervezet (Curlington-Páty Kft. – önkormányzat)
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Curlington-Páty
Kft. tulajdonosa és jogi képviselõi.
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, a rendeletet két lépcsõben kell hatályba helyezni; az elsõ ütemre vonatkozóan (48
lakás tömb) a kihirdetés napján – kihirdetni csak a feltételek
teljesülése esetén –; a második ütemre vonatkozóan (28 lakás
tömb) 2009. január 10. napjával.
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Útfejlesztéssel kapcsolatos megállapodások 2/b. pontban a
határidõ 2009. július 15-re módosul; parkoló kialakításával
kapcsolatban III. 6. pontban a költség 3 millió Ft + áfa összeggel megjelölve; parkoló tulajdonba adásának kérdését rendezni kell.
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ kifejti, az elsõ tömbre vonatkozó szabályozási terv hatályba lépésének feltétele, hogy a fejlesztõ az együttmûködési megállapodásban rögzített közmûfejlesztési hozzájárulást hiánytalanul ügyvédi letétbe helyezi.
Ahogy az ügyvédnél megjelenik az összeg, akkor hatályba helyezhetõ az elsõ tömbre vonatkozó szabályozási terv, továbbá
a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen közjegyzõi okirat
készüljön a teljesítés garanciáinak biztosítására.
A képviselõ-testület 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
295/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a 673/1,2,3,4,5,6 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a 48 lakás építésére szánt területen a fejlesztõ által az együttmûködési megállapodásban rögzítendõ és befizetésre kerülõ közmûfejlesztési hozzájárulás terhére a csatorna- és vízhálózat kiépítését vállalja.
A képviselõ-testület a határozati javaslatot 11 igen, 1 nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
296/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a
Páty belterület 673/1, Páty belterület 673/2, Páty belterület
673/3, Páty belterület 673/4, Páty belterület 673/5, Páty belterület 673/6, Páty belterület 671/6, Páty belterület 635/1, Páty
belterület 635/2, Páty belterület 641/2 helyrajzi számú területekre vonatkozó, CURLINGTON-PÁTY Ingatlanfejlesztési
Kft.-vel kötendõ településfejlesztési megállapodást elfogadja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
megállapodás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az
aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd

5. napirendi pont
Tárgy: Erkel u. (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2
hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz.
út által határolt terület (volt tsz) szerkezeti terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
297/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az Erkel u. (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2 hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ –
4380 hrsz. út által határolt terület (ún. volt tsz) szerkezeti terv
módosítását.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

6. napirendi pont
Tárgy: Erkel u. (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2
hrsz.) Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380 hrsz.
út által határolt terület (volt tsz) szabályozási terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület a rendelet tervezetet 11 igen, 1 nem, 1
tartózkodás szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet.
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Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2008. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló
18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Erkel utca (670 hrsz.) – 666 hrsz. út – Erkel utca (641/2
hrsz.) – Füzes-patak (633 hrsz.) – belterületi határ – 4380
hrsz. út által határolt terület szabályozási terve

7. napirendi pont
Tárgy: Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út –
Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) szerkezeti terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület 12 igen, 1 tartózkodás szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
298/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja a Páty belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi
út – Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) Szerkezeti terv módosítását.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

8. napirendi pont
Tárgy: Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út –
Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) szabályozási terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
Király Endre képviselõ elmondja, a bizottság álláspontja az
volt, hogy a szabályozási tervet azzal a kikötéssel fogadják el,
hogy a területen elsõdlegesen a strandot kell megépíteni. Ennek megfelelõen a rendeletnek tükröznie kell, hogy elõször a
strandot kell megvalósítani és a strand használatba vételi engedély kiadása után lehet csak lakóház építési engedélyt kiadni.
Dr. Fister Mihály ügyvéd javasolja, hogy az elõterjesztést
utalják vissza a bizottságnak, további elõkészítésre.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
299/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Páty, belterületi határ – Erkel utca – Rákóczi út – Füzes-patak által határolt terület (ún. strandterület) szabályozási
terve c. elõterjesztést (rendelettervezetet) visszautalja a településfejlesztési és gazdálkodási bizottságnak azzal, hogy 2008. augusztus 31-ig döntést kell hozni a rendelettel kapcsolatban.

9. napirendi pont
Tárgy: Páty, Hóvirág utca – Töki út – Határ út – belterületi
határ által határolt terület (Zsámbéki kanyar) szabályozási
terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
18/2008. (VII.21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty, Hóvirág utca – Töki út – Határ út – belterületi határ
által határolt terület szabályozási terve

10. napirendi pont
Tárgy: Páty,–Kossuth Lajos utca – 1301 hrsz. út – 1281 hrsz.
út – Mélyárok utca által határolt terület (Szabadság tér) szabályozási terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
19/2008. (VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty, Kossuth Lajos utca- 1301 hrsz. számú út- 1281 hrsz.
út- Mélyárok utca által határolt terület szabályozási terve

11. napirendi pont
Tárgy: Páty, Dózsa György utca – Sziklai utca – Cseresznyés utca – Ady Endre utca – 691/115 hrsz. utca által határolt
terület (Dózsa György utca) szabályozási terve
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
Székely Csaba képviselõ kérdezi, tudnak-e az érintettek az
átsorolásról?
Dr. Bognár András polgármester válaszában elmondja, a
területre vonatkozó szabályozási terv a „HÉSZ-módosítások
csomagban” került államigazgatási eljárásra, melynek keretein belül megtörtént a rendelettervezetek kihirdetése kifüggesztés útján.
Király Endre képviselõ hozzáfûzi, egy évvel korábban már
elfogadta a testület, megtörtént a tervek egyeztetése az összes,
arra illetékes szakhatósággal, ezért került most ide.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
20/2008. (VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
A Dózsa György utca – Sziklai utca – Cseresznyés utca –
Ady Endre utca – 691/115 hrsz. utca által határolt terület szabályozási terve

12. napirendi pont
Tárgy: Páty, Somogyi Béla utca – Liget utca – Fazekas Mihály utca – Bánya utca által határolt terület (Dobogó, Lke-6/a
övezet) szabályozási terv módosítás
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
21/2008. (VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty, Somogyi Béla utca – Liget utca – Fazekas Mihály utca –
Bánya utca által határolt terület szabályozási terv módosítása

13. napirendi pont
Tárgy: Különleges intézmények (HÉSZ-módosítás)
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
Michels Gábor alpolgármester elmondja, élõ probléma,
hogy építési engedély kiadása csak a teljes közmû kiépítése
után adható ki; felveti, egyedi elbírálás lehetséges-e? Erre
megoldást kellene találni.
Hegyi Zoltán (Epsylon-Natura Kft.) elmondja, részleges
közmûre az OTÉK megengedi az építési engedély kiadását,
helyi rendelkezés szigoríthat. Javasolja a rendelet tervezet (4)
pontjának módosítását oly módon, hogy egészüljön ki az alábbi szöveggel: „kivéve ott, ahol a szabályozási terv másképp
nem rendelkezik”.
A képviselõ-testület a módosított rendeletet tervezetet
egyhangúlag, 13 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az
alábbi rendeletet.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
22/2008.(VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty teljes közigazgatási területén helyi közutak és közmûvek lejegyzésére vonatkozóan

14. napirendi pont
Tárgy: Mobilkommunikáció HÉSZ-módosítás
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
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A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
23/2008.(VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Átjátszó antennák létesítésének szabályozásáról

15. napirendi pont
Tárgy: HÉSZ 35. § módosítása
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
24/2008. (VII. 21.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 18/2002. (X. 15.) rendelet módosításáról
Páty teljes közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályok szerint alsó küszöbértékû vagy felsõ küszöbértékûnek
minõsülõ üzemek létesítésének tiltására vonatkozóan

16. napirendi pont
Tárgy: Pályázat szennyvíztelep bõvítésére
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Hinterland Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetõje.
Sági György alpolgármester emlékeztet, a testület döntött
a szennyvíztelep bõvítésérõl; a beérkezett árajánlatok közül a
Hinterland Mérnöki Iroda Kft. ajánlata a legkedvezõbb, az
ajánlat a jelenlegi telep korszerûsítését és az iszapkezelést is
tartalmazza; javasolja, indítsák el a tervezést; támogatja a pályázaton való indulást.
A képviselõ-testület a határozati javaslatokat egyhangúlag,
13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
300/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy elvi hozzájárulását adja a KEOP 1.2.0 pályázaton való részvételre a település szennyvíztisztítójának rekonstrukciója és bõvítése céljából. A pályázati anyag elkészítésére árajánlatokat kér be.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
301/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Páty
szennyvíztisztítójának rekonstrukciójára és bõvítésére vonatkozó engedélyezési terv szintû tanulmányterv elkészítésére érkezett ajánlatok közül a HINTERLAND Mérnöki Iroda Kft.
(1163 Bp. Kövirózsa u. 5.) 2 750 000 Ft + áfa összegû árajánlatát fogadja el.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
megbízási szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármestert, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Forrás: közmûfejlesztési alap többletbevétele

17. napirendi pont
Tárgy: Darvas és Sipos Kft. Megbízási szerzõdés módosítás
csatornaépítés mûszaki ellenõrzésére + Utak karbantartása c.
eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mûszaki ellenõrzésére megbízás
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
Sági György alpolgármester elmondja, a hivatal által megadott mûszaki mennyiségre érkezett az árajánlat, ami késõbb
változott; ez indokolja a módosítást (1. határozati javaslat). Az
utak karbantartásával kapcsolatban pedig még nem készült
szerzõdés, arról szól a második határozati javaslat.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.
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Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
302/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Darvas és Sipos Mélyépítõ és Szolgáltató Tanácsadó
Kft. a közmû és közterület fejlesztés beruházásainak mûszaki
ellenõrzésére adott többletmunkák vonatkozásában (Bem u.,
Bem u. házibekötések, Pincehegy fölötti terület (Ma2) külsõ
vízellátása, Pincehegy fölötti terület (Ma2) külsõ csatornázása, Erkel F. u.) a plusz 698 740 Ft + áfa összegû árajánlatát elfogadja és a megbízási szerzõdést az összmegbízási díj mértékének megfelelõen (nettó 2 934 303 Ft + áfa (bruttó 3 521 164
Ft) módosítja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet, a
szerzõdés módosítás elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Forrás: tartalékkeret
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
303/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy az „Utak karbantartása” c. eljárás keretében megvalósítandó kivitelezési munkák mûszaki ellenõrzésére a Darvas és
Sipos Mélyépítõ és Szolgáltató Tanácsadó Kft-vel megbízási
szerzõdést köt az árajánlatukban adott 2 100 000 Ft + áfa
(bruttó 2 520 000 Ft) összegben.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
megbízási szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Határidõ: azonnal
Forrás: tartalékkeret

18. napirendi pont
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A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
megbízási szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd

19. napirendi pont
Tárgy: Fõút program
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester, Porkoláb József
képviselõ
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
306/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Fõút
program megvalósítása keretében a tervezésre beérkezett árajánlatok közöl a REFORMÚT Mérnöki, Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1172 Budapest, IV. u. 32.) 7 000
000 Ft + áfa összegû árajánlatát fogadja el.
A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy rendelje meg a
tervezõi munkát, felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a tervezõi
szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: jegyzõ, polgármester, ügyvéd
Forrás: elõirányzat + tartalékkeret

20. napirendi pont
Tárgy: 1047/2 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
307/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Páty, Guyon Richárd utcában lévõ 1047/2 hrsz-ú ingatlant Prohászka Rajmund lakos részére értékbecsült, bruttó 13
102 770 Ft áron értékesíti.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az
adásvételi szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd

Tárgy: Rekreációs program és a Hegyi-dûlõ szerkezeti terv
változás és szabályozási terv megrendelése
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester, Porkoláb József
képviselõ
Sági György alpolgármester elmondja, a testület döntött a
Pincehegy feletti területen a rekreációs program megvalósításáról. Porkoláb József képviselõ társával utánajártak, referenciát kértek; kérdése, elinduljanak-e ebbe az irányba? Konkrétumok még nincsenek, keresik a cégeket, akik vállalnák a beruházást.
Király Endre képviselõ hozzáfûzi, bizottsági ülésen tárgyalták az elõterjesztést, támogatták, és a határozati javaslatok
már tükrözik a bizottság szándékát is.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta.

Tárgy: 2067 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
A képviselõ-testület egyhangúlag, 13 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.

Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
304/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy elvi hozzájárulását adja a Páty, Pincehegy feletti területen (Hegyi-dûlõ) rekreációs program keretében megvalósítandó élmény-termál-gyógyfürdõ kialakításához. Ennek érdekében felkéri a jegyzõt a vízjogi engedélyezési eljárás elindítására, valamint „design and build” konstrukcióban tervpályázat
kiírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: jegyzõ

Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
308/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Páty, 2067 hrsz-ú, Rét utcában található ingatlant Szûcs
Milán Ákos lakos részére értékesíti értékbecsült, bruttó 9 532
000 Ft áron.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet az
adásvételi szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd

Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
305/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Páty, Pincehegy feletti terület (Hegyi-dûlõ) szerkezeti
terv módosítását elfogadja és a Szabályozási tervét megrendeli
az Epsylon-Natura Kft.-tõl.

22. napirendi pont

21. napirendi pont

Tárgy: polgármesteri hivatal számítógépes rendszerének
fejlesztésére árajánlat
Elõterjesztõ: jegyzõ
Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ elmondja, elkészült a
hivatal számítógépes rendszerének felmérése, melybõl kide-
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rültek a hiányosságok, továbbá nem megoldott az adatok folyamatos automatikus biztonságos mentése és tûzbiztos helyen tárolása sem.
Dr. Sal Béla képviselõ elmondja, a rendszergazdával megbízási szerzõdése van az önkormányzatnak, véleménye szerint
az a célszerû, ha õ végzi a fejlesztést, ajánlata korrekt, nem javasolja további árajánlat bekérését.
Király Endre képviselõ lényegesnek tartaná a tanácsteremben a PC-csatlakozás kiépítését is.
Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ felhívja a figyelmet,
nem lesz elegendõ a határozati javaslatban megjelölt összeg,
javasolja 1,3 millió forintra emelni.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
A képviselõ-testület a módosított határozati javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
309/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számítógépparkja egy részének és a szervergép lecserélésére, a jogtiszta szoftverek, a biztonságos mentéshez elengedhetetlenül
szükséges eszközök megvásárlására a költségvetésben betervezett összeghez 1,3 millió Ft pótelõirányzatot biztosít a tartalékkeret terhére.
A képviselõ-testület a beérkezett árajánlatok közül az
INFO-SUPPORT Bt. ajánlatát fogadja el.
Felelõs: jegyzõ
Határidõ: azonnal

23. napirendi pont
Tárgy: Gyógyszertár épületének bérbeadása
Elõterjesztõ: jegyzõ
Dr. Fister Mihály ügyvéd elmondja, további adatok szükségesek a szerzõdéskötéshez (cégnév, bérleti feltételek kikötése,
stb.), ezért javasolja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalja újra
az elõterjesztést.
A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag, 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
310/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy a „Gyógyszertár épületének bérbeadása” címû elõterjesztést visszautalja a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak további elõkészítésre.

24. napirendi pont
Tárgy: Református egyház kérelme
Elõterjesztõ: pénzügyi és ügyrendi bizottság
Dr. Bognár András polgármester elmondja, a templom 225
éves fennállásának évfordulóját, és az emlékpark átadását ünnepélyes keretek között kívánják megtartani; vállalkozói adományból és a kölcsönbõl az egyház a megkezdett munkákat be
tudná fejezni; kéri a testület támogatását.
A képviselõ-testület egyhangúan, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
311/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határoz, hogy a Pátyi Református Egyházközösség részére a
parókia épületének befejezéséhez 3 millió forint kölcsönt
nyújt.
A kölcsön visszafizetésének vonatkozásában a testület úgy
dönt, hogy a 2008. évi költségvetési rendeletben elõirányzott (az
Ma2 terület értékesítésébõl befolyt összegbõl) 8 millió forint fejlesztési támogatás átadását követõ 5 napon belül a református
egyház az önkormányzat részére a kölcsönt visszafizeti.

2008. augusztus

A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
kölcsönszerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

25. napirendi pont
Tárgy: Elõirányzat átcsoportosítás
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
312/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a 2008. évi költségvetésében a hivatal szakfeladat üzemeltetési kiadásokon belül a testvérvárosi kapcsolattartásra
elkülönített összegbõl 300 000 Ft-ot (azaz: háromszázezer forintot) átcsoportosít a Városgazdálkodás szakfeladat kisgépeszköz beszerzésre.

26. napirendi pont
Tárgy: Torbágyi úti partfal
Elõterjesztõ: településfejlesztési és gazdálkodási bizottság,
pénzügyi és ügyrendi bizottság
Sági György alpolgármester elmondja, az Urmu-Fa Kft.
ajánlata egyrészt 50 ezer forinttal olcsóbb, mint a Magyar
Közút Kht. ajánlata, másrészt ajánlata tartalmazza az Arany J.
utcában épülõ játszótéren rajzfelület készítését is.
Szantner Ernõ mûszaki irodavezetõ emlékeztet, hogy szakvélemény alapján a korlát kiépítése kötelezõ.
Sági György alpolgármester a szalagkorlát készítésére késõbb beérkezett árajánlatot bruttó 25 ezer Ft/fm összegben javasolja elfogadni.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
313/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Torbágyi úti buszváró és a Monicomp közötti csõáteresz
cseréjére érkezett árajánlatok közül az Urmu-Fa Kft. (2051 Biatorbágy, Fõ u. 39.) bruttó 2 157 400 Ft-os árajánlatát fogadja
el, valamint a Torbágyi út 13. sz. elõtti acélkorlát kiépítésére
adott árajánlatát bruttó 25 000 Ft/fm áron fogadja el.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
megbízási szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza az aláírására.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester, ügyvéd
Forrás: tartalékkeret

27. napirendi pont
Tárgy: Iskolabõvítés pótmunkái–közbeszerzés
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van a Poli-Paragon
Kft. ügyvezetõje.
Sági György alpolgármester elmondja, a „Bocskai István
Általános Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem”
tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárásra egy ajánlat érkezett, a Poli-Paragon Kft. bruttó 102 432 544 Ft összegû ajánlata. A költségvetésben ezen beruházásra 75 millió forint lett elkülönítve. Döntést kell hozni, hogy elfogadjuk-e az árajánlatot és elõirányzat átcsoportosítással fedezzük a különbözetet,
vagy új közbeszerzési eljárást írunk ki.
Király Endre képviselõ szerint végig kell csinálni a beruházást, fogadják el az árajánlatot és a maradék részt a jövõ évi
költségvetés terhére jelöljék meg.
Dr. Sal Béla képviselõ egyetért, szerinte is fontos, hogy az
iskola megépüljön.

2008. augusztus
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Tollner József képviselõ véleménye szerint a régi szárny felújításával várni kellene.
Sági György alpolgármester elmondja, a jövõ évi költségvetés terhére már most bevállalni, nem tartja szerencsésnek, de
azzal a feltétellel el tudja fogadni, ha a jövõ évi tiszteletdíjukról lemond a testület. Javasolja, tartsanak név szerinti szavazást az árajánlat elfogadásáról.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel az alpolgármester név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatát.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
314/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Bocskai István Általános Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással
kapcsolatban név szerint szavaz.
Dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel a Poli-Paragon Kft. árajánlatának elfogadásáról szóló szóbeli határozati javaslatot.
Bánsághy Balázs mb. jegyzõ a képviselõket név szerint szólítja a képviselõket a szavazáshoz.
Dr. Bognár András polgármester
igen
Michels Gábor alpolgármester
igen
Sági György alpolgármester
igen
Junek Mariann képviselõ
igen
Kind László képviselõ
igen
Király Endre képviselõ
igen
Kollár Tamás képviselõ
igen
Porkoláb József képviselõ
igen
Dr. Sal Béla Leó képviselõ
igen
Soós István képviselõ
igen
Szabó István képviselõ
igen
Tollner József képviselõ
igen
Székely Csaba képviselõ
igen
Zsarnóczay István képviselõ
igen
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
315/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Bocskai István Általános Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem” tárgyban kiírt nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja, továbbá
– az ajánlattevõ Poli-Paragon Kft. ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja,
– az ajánlattevõ Poli-Paragon Kft-t alkalmasnak nyilvánítja
a feladat teljesítésére,
– az ajánlattevõ Poli-Paragon Kft. 102 432 544 Ft-os ajánlatát elfogadja,
– a szükséges többletforrás biztosítására kötelezettséget
vállal, és a Poli-Paragon Kft.-t kihirdeti nyertesnek.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
316/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Bocskai István Általános Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem” tárgyban elindított munkálatok többletforrására a tartalékkeretet jelöli meg.

28. napirendi pont
Tárgy: Beszámoló kistérségi tanácskozásról
Elõterjesztõ: Porkoláb József képviselõ
Porkoláb József elmondta, hogy testületi felhatalmazás, és
a polgármester megbízása alapján részt vett a június 12-én
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megtartott, budaörsi kistérségi polgármesteri tanácskozáson.
Egyetlen napirendi pont volt: a térség közösségi közlekedése.
Jelen volt a közlekedési vállalatok és a Budapesti Közlekedési
Társulás képviselõje.
Porkoláb József felszólalásában elmondta, hogy Páty tömegközlekedésének legnagyobb problémája, hogy Budapest
csak Budakeszin keresztül érhetõ el. A közlekedési vállalatok
biztosítottak bennünket, hogy támogatják Páty települést a
vasútvonalhoz való tömegközlekedési csatlakozásában.
Ezután Porkoláb képviselõ által szervezett megbeszélésre
került sor Biatorbágy, Budakeszi, Budajenõ, Telki és Páty vezetõinek részvételével. Ennek témája az érintett településeken, és azok között tervezett kerékpárút megvalósítása. Minden jelenlévõ egyetértett abban, hogy támogatja a kerékpárutak megvalósítását, és megbízták a kistérségi irodát, hogy tervezõ irodáktól kérjen be árajánlatot tanulmányterv elkészítésére.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
317/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Porkoláb József képviselõ közlekedéssel kapcsolatos kistérségi tanácskozásról tartott beszámolóját elfogadja.

29. napirendi pont
Tárgy: Diós Emlékpark–elszámolás
Elõterjesztõ: Porkoláb József képviselõ
Porkoláb József képviselõ elmondja, az elszámolás nem került kiosztásra, ezért javasolja, hogy vegyék le napirendrõl és
utalják vissza a pénzügyi bizottságnak.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
318/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Diós Emlékpark rekonstrukciójával kapcsolatos elszámolás” címû elõterjesztést a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak visszautalja.

30. napirendi pont
Tárgy: Iskolai csoportok meghatározása 2008/2009-es tanévre
Elõterjesztõ: oktatási szociális és kulturális bizottság
Varga Istvánné pénzügyi irodavezetõ felhívja a figyelmet,
az elõterjesztést elõször a pénzügyi bizottságnak kell tárgyalni, ki kell vizsgálni, szükséges-e a státusz, mivel a költségvetést
érinti.
Kollár Tamás képviselõ szerint most kellene dönteni, a státusz kb. 800 ezer Ft kiadást jelent ebben az évben. Javasolja továbbá, amennyiben a testület úgy dönt, hogy utalják vissza a
pénzügyi bizottságnak, úgy célszerû lenne az oktatási bizottsággal együttes ülést tartani a témában.
Junek Mariann képviselõ egyetért a pénzügyi irodavezetõvel, elõször vizsgálja meg a pénzügyi bizottság, és augusztus
végén döntsenek.
Több érdemi hozzászólás nem volt, dr. Bognár András polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint az
elõterjesztést utalják vissza a pénzügyi bizottságnak.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
319/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy az „Iskolai csoportok meghatározása 2008/2009-es tanévre” címû elõterjesztést az oktatási szociális és kulturális, valamint pénzügyi és ügyrendi bizottság 2008. augusztusában
tartandó együttes ülésére visszautalja.
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31. napirendi pont
Tárgy: Nagy Anna kérelme
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
320/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy Nagy Anna részére engedélyezi a Páty, Kossuth L. u.
79. sz. alatti önkormányzati bérlakás határozatlan ideig tartó
használatát 3 hónapos felmondási idõvel.
Határidõ: azonnal
Felelõs: polgármester

32. napirendi pont
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Páty, Pincehegy fölötti
területek vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi engedélyezési
eljárásához
Elõterjesztõ: polgármester
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
321/2008. (VII. 16.) határozata
1. Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad, hogy tulajdonában lévõ Páty 0106 hrszú kivett út, a 0114 hrszú kivett közút, a 0143/1
hrszú kivett sajáthasználatú út, 0112 hrszámú kivett közút és
az 1400 hrszámú területen a SOLIDUS Kft. által készített
T-1/2007 törzsszámú terv szerinti nyomvonalon a víz és
szennyvízelvezetésre. Fenti nyilatkozatot a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 1072 Budapest Nagydiófa u. 10–12. elõtt folyó engedélyezési eljáráshoz adta.
2. A képviselõ-testület feljogosítja a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal

33. napirendi pont
Tárgy: Páty, Jenei-dûlõ I-ben kiépített csatornahálózat átvétele
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
A képviselõ-testület a határozati javaslatot egyhangúan, 14
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
322/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Komonczi Zsolt beruházó által kivitelezett Páty, Orgona
u. 022/32 hrsz-ú földterület, valamint a 021/1 hrsz-ú út és a
Telki út által határolt területen lévõ 62 db telket érintõ (Jenei
dûlõ I.) kiépített csatornahálózat végleges, a település csatornahálózatához történõ csatlakoztatása a feltárt hibák kijavítása után, és a PVK Kft. igazolása alapján vehetõ tulajdonba.
A víz- és csatornahálózat önkormányzati tulajdonba vétele
térítésmentesen az áfa megfizetése nélkül történhet.
A képviselõ-testület úgy dönt, hogy a további közmûvekkel
kapcsolatban (út, járda, csapadékvíz elvezetés) tárgyalásokat
folytat Komonczi Zsolttal a garanciákra vonatkozóan.

34. napirendi pont
Tárgy: Bocskai iskola bontott anyagainak felhasználása
Elõterjesztõ: polgármester
Sági György alpolgármester elmondja, az iskola bõvítésével, felújítása során keletkezett bontott anyagok sorsáról,
esetleges felhasználásáról dönteni kellene, javasolja, bízzanak
meg egy képviselõt, aki koordinálja.

2008. augusztus

Zsarnóczay István képviselõ elmondja, a veszélyes anyagok
ártalmatlanítása pénzbe kerül, véleménye szerint a bontott
anyagot adják át az építõnek, így az önkormányzatnak nem
lesz gondja vele.
Dr. Sal Béla képviselõ elmondja, legegyszerûbb a szerzõdésben rendezni, hogy a bontott anyag tulajdonjogával a megbízott rendelkezik.
A képviselõ-testület egyetért abban, hogy a bontott anyag
tulajdonjogát adják át a kivitelezõ kft.-nek, és 13 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
323/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a Bocskai István Általános Iskola bõvítésével, felújításával kapcsolatban keletkezett bontott anyagok tulajdonjogát
átadja az építtetõ POLI-PARAGON Kft. részére.

35. napirendi pont
Tárgy: Várady-kastély épületeinek energiaellátása alternatív energiaforrásból
Elõterjesztõ: Szabó István képviselõ
Szabó István képviselõ elmondja, célszerû lenne a kastély
hûtés-fûtését nem hagyományos módon megoldani, már korábban szó volt errõl; kéri a testület felhatalmazását, hogy árajánlatokat kérhessen be, eljárhasson az ügyben.
Dr. Sal Béla képviselõ felhívja a figyelmet, figyelembe kell
venni, hogy mûemléképületrõl van szó.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattak az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
324/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza Szabó István képviselõt, hogy a kastélyépületek energiaellátása alternatív energiaforrásból történõ
megoldásával kapcsolatban eljárjon.

36. napirendi pont
Tárgy: Kastély jobb szárnyának bérbeadása
Elõterjesztõ: Sági György alpolgármester
Sági György alpolgármester elmondja, a Várady-kastély
korábbi tulajdonosa bérbe adta a jobbszárny épületrészt, melyet bérbevevõ augusztus 16-ig szeretne továbbra is bérbe venni. Véleménye szerint megjelölt idõpontig nincs akadálya;
bérbevevõvel a jövõ héten tárgyalnak, és akkor állapodnak
meg a bérleti díj összegében. Javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselõ-testület egyhangúlag, 14 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
325/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a kastélyépület jobbszárnyát 2008. augusztus 16. napjáig
a Dr. Megyesi Pharma Kft. (2071 Páty, Somogyi u.55.) részére
bérbe adja. A bérleti díj késõbb kerül megállapításra.
A képviselõ-testület felkéri dr. Fister Mihály ügyvédet a
bérleti szerzõdés elkészítésére, a polgármestert felhatalmazza
az aláírására.

37. napirendi pont
Tárgy: Bocskai István Általános Iskola igazgatói pályázata
(ZÁRT ÜLÉS)
Elõterjesztõ: oktatási szociális és kulturális bizottság
Az elõterjesztés kapcsán az alábbi határozatokat hozta a
képviselõ-testület:
Páty Község Önkormányzata
326/2008. (VII. 16.) határozata

Képviselõ-testületének

2008. augusztus
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Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy Junek Mariann képviselõ a „Bocskai István Általános Iskola igazgatói pályázata” címû napirendi pont határozati javaslatáról szavazhat.
Páty Község Önkormányzata
327/2008. (VII. 16.) határozata

Képviselõ-testületének

Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Bocskai István Általános Iskola igazgatói pályázata”
címû napirendi pont határozati javaslatáról titkos szavazást
tart.
Páty Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
328/2008. (VII. 16.) határozata
Páty Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt,
hogy a „Bocskai István Általános Iskola igazgatói pályázata”
címû napirendi pont titkos szavazásának lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnöke Zsarnóczay István képviselõ, tagjai Sági György alpolgármester és
Tollner József képviselõ.

Önkormányzati képviselõink elérhetõsége:
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Felhívás!
Tök községben 2008. július 20-án történt tragédia egyik sérültje javára gyûjtést kezdeményezünk! Sima Mária Róza 14
éves pátyi kislány súlyosan megsérült a hinta leszakadásakor.
Gyógykezelése, gyógyulása hosszú hetek folyamata lesz. A
család rendkívül nehéz anyagi körülmények között él.
A töki hintabalesetben két pátyi kislány sérült meg. Szüleik
és orvosaik elmondása alapján a körülményekhez képest jól
vannak. Egyikük már itthon lábadozik, a másik lányka is kikerült az intenzív osztályról, néhány nap múlva hazajöhet. A teljes gyógyuláshoz még hetekre, esetleg hónapokra van szükség.
Páty Község Önkormányzata a gyermekek gyógyulásához
minden anyagi támogatást megad, amennyiben valamilyen
gyógyászati eszköz beszerzése szükséges.
Kérjük, akik tudnak, anyagi lehetõségeikhez mérten támogassák kezdeményezésünket!
Számlakezelõ:
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet
Pátyi kirendeltség,
Páty, Széchenyi u. 3.
„Róza gyógyulásáért”
Számlaszám: 64500027-11007238
Számlatulajdonos: Simáné Szabó Gabriella
Számlaszám: 64500027-11010948
Számlatulajdonos: Csóka Gabriella

Dr. Bognár András

Kossuth u. 151.

06-20-497-4479

Junek Mariann

Füzespatak u. 4.

06-20-534-5164

Kind László

Kovács I. u. 1.

06-70-291-5658

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Király Endre

Móricz Zs. u. 63.

06-20-995-1386

Büntetõeljárás a körhintabaleset ügyében

Kollár Tamás

Rákóczi u. 43.

06-20-347-9453

Michels Gábor

Körtés u. 2.

06-30-9412-600

Porkoláb József

Arany J. u. 4.

06-20-561-0445

Dr. Sal Béla

Fazekas M. u. 26.

06-30-989-6235

A Budaörsi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya a 2008.
július 20-án történt körhintabaleset elõzetes mûszaki szakértõi véleménye szerint az eszközön bekövetkezett törés a korábban, azon a ponton elvégzett szakszerûtlen hegesztés következménye.
Ennek ismeretében foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen büntetõeljárást indítottak.

Sági György

Árpád u. 29.

06-30-9703-134

Soós István

Rákóczi u. 4.

06-30-616-0778
343-805

Szabó István

Bartók B. u. 4.

23-343-210

Székely Csaba

Arany J. u. 38.

06-70-623-2460

Tollner József

tollnerj@gmail.com
Dózsa Gy. u. 2/D

06-20-399-2233

Zsarnóczay István

Tulipán u. 21.

06-30-290-9452

PÁTYI TÛZÕR
Tisztelt Lakótársak!
Óvjuk értékeinket a tûzkártól!
A szabadban csak szélmentes idõben és felügyelet
mellett szabad tüzet gyújtani. A tüzet csak teljes eloltás
után, vízzel leöntve vagy földdel letakarva szabad elhagyni. A nyári száraz, meleg idõben a hatóság által elrendelt
tûzgyújtási tilalom betartását a tûzesetek elkerülése végett feltétlenül tartsák be!
Az esetleges tûzeseteket kérjük, mindenkor jelezzék a
tûzoltóságnak a 105-ös telefonszámon!
Fehérvári Károly
Páty községi tûzoltóparancsnok

A pátyi református
gyülekezet felhívása
Idén októberben, a reformáció havában, a biblia évében, templomunk építésének 225. évfordulójára, és gyülekezetünk fennállásának több mint 400 éves évfordulójára
emlékezünk.
Ebbõl az alkalomból szeretnénk kiállítást rendezni a közösségi házban (Páty, Rákóczi út 13.), a Páty Faluközösségért Alapítvány segítségével, amelyhez a lakosság közremûködését kérjük.
A kiállításhoz keresünk régi bibliákat, énekeskönyveket, keresztelõlevelet, konfirmálási emléklapot és egyéb
írásos dokumentumokat, fotókat, tárgyakat, amelyeket az
itt élõ családok megõriztek gyülekezetünk életébõl, a régmúlt emlékébõl.
Kérjük, hogy aki tudja, kölcsönözze a kiállítás számára
ezeket a tárgyakat.
További információval keressék:
Szabó Andrásnét (06-30/802-2448)
vagy Kerék Zsuzsannát (06-20/360-6472)
a fenti telefonszámokon.
Segítségüket elõre is köszöni:
a Pátyi Református Gyülekezet
és a Páty Faluközösségért Alapítvány
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Nyitott mûhely
a Pátyolgató Óvodában
2008. július 10-én a pátyi új óvoda adott otthont a határon
túli magyar nemzetiségû óvoda- és iskolapedagógusok továbbképzésének. A szakembereket dr. Bognár András polgármester köszöntötte. Az európai uniós elõírások alapján
épült 21. századi óvodaépület megtekintése után az Erdélybõl és a Vajdaságból érkezõ pedagógusoknak többek között
Feketéné Csermely Éva közoktatási szakértõ tartott elõadást
az iskolaérettségrõl. A vendégek a Landora Pizzeriában ebédeltek, majd a napot a zsámbéki romtemplom látogatásával
zárták.

2008. augusztus

Szeretettel várjuk a falu lakosságát

2008. augusztus 20-án
a felújított Kossuth Lajos utca ünnepélyes átadására.
Az esti tûzijáték elõtt dr.
Bognár András polgármester
úr mond ünnepi köszöntõt. Az
új kenyér megszegése után fellép a Hagyományõrzõ Néptánccsoport.
A júliusi Pátyi Kurírban
megjelent interjú során a táncosok vezetõi, Zsuzsi néni és
Margit néni elmondták, hogy
milyen sokan bábáskodtak a
csoport megszületésénél. Az
egyik legfontosabb támogatót,
Juhász Károlynét, Ica nénit elfelejtették megemlíteni. Ica néni volt az, aki önzetlenül felajánlotta, hogy a pátyi népviseletet a hagyományok szerint
megvarrja az asszonyoknak. Természetesen az anyag kiválasztását, a szabásminta elkészítését is neki köszönhetjük.
Pátyi delegáció utazott 2008. július 11–13. között németországi testvérvárosunkba, Kirchheimbe. A pátyi látogatóknak ismét szép és sûrû programot szerveztek a bajor
vendéglátók. Nemcsak a kisváros ünnepi forgatagát élvezhették, hanem ellátogattak egy közeli tóhoz is, ahol egész
napos kiránduláson vettek részt.

Tájékoztatás
A Máltai Gondviselés Háza Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat fogadóóráit a polgármesteri hivatal igazgatási irodájának tanácstermében tartjuk szerdánként 15-17 óra között.

Gyermekjóléti Szolgálat
Szécsi Katalin 06-20-2004-326
Családsegítõ Szolgálat
Varga B. Zsolt 06-20-8231-098
Családi és gyermeknevelési gondokkal, hivatalos ügyekkel
kapcsolatos problémákkal forduljanak hozzánk bizalommal!

A pátyi posta nyitva tartása
Somogyi B. u. 3., CBA épülete, telefon: 343-590, 343-552

hétfõ: 8.00–16.00
kedd: 8.00–16.00
szerda: 8.00–17.00
csütörtök: 8.00–15.00
péntek: 8.00–16.00

pénztár
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–16.30
8.00–14.30
8.00–16.00

Köszönet
A Barátság és az Egyetértés Nyugdíjasklub nevében szeretnénk köszönetet mondani Sági György alpolgármester
úrnak, hogy ebben az évben is 50-50 ezer forinttal támogatta klubunkat.
Kerék Vilmosné és Bereczki Gáborné

2008. augusztus

PÁTYI KURÍR
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Parvojárvány
Pátyon!

Augusztusi Családi Nap
Augusztus 20.
Helyszín: Kossuth Lajos utca, Községháza és a Mûvelõdési
Ház közötti szakasz.
Programok:
16.00 órától: A dzsungel könyve (musical két részben) a Bubik István Színház elõadása a Mûvelõdési Házban
20.00 órától: Ünnepi köszöntõt mond dr. Bognár András
polgármester úr
Hagyományápoló néptánccsoport mûsora
21.00 órától: Tûzijáték
21.30 órától: Rögtön jövök zenekar koncertje

Az ebtartók körében robbanásszerûen terjedt a hír „valaki
mérgezi a kutyákat”. A véres hasmenéssel kísért, gyors pusztulásokat azonban nem emberi akarat okozta. A nagyfokú oltatlanság miatt a rettegett járványt okozó vírus, a Parvo vírus tört
rá a pátyi kutyákra. E kórokozó az egyik legaljasabb organizmus, mert a bélbolyhokat gyalulja le (ezzel okozza a nagyfokú
bélvérzést) és a bélbolyhok jelentõs hiánya miatt a „gyógyult”
ebek életük végéig az ebbõl származó egyéb kísérõ tünetekkel
karöltve bélfelszívódási zavarokat szenvednek el. Hogy fertõzõdnek a kutyák?
A hasmenéses szakban lévõ beteg kutyával való találkozáskor a vírus közvetlenül bejut a még egészséges kutyába. A vírust a gazdi a cipõjével is hazaviheti, ugyanis senki sem tudja,
hogy a járdára elõzõ nap ki, mit ürített.
Mi történik a fertõzõdés után?
A vírus szaporodásnak indul a fertõzött eb belében. Ettõl a
pillanattól többes számban, a vírusok rombolása következik.
A bélbolyhok többségét tövig „rágják”, jelentõs vérzés és ezzel
együtt folyadékvesztés történik. A vérvesztés miatt vérszegénység lép fel. A folyadékvesztés miatt a parvós kutya kiszárad.
Borzasztó látvány az a szenvedés, amelyet egy ilyen hasgörcsökkel küszködõ, beteg kutya mutat. Idõbeli állatorvosi beavatkozás hiányába szó szerinti pusztulás vár a betegre. A Parvo napok alatt „bedarálja a védtelen beteget”.
Mit tehet az állatorvos?
A tüneti (infúzió, vérzéscsillapító, görcsoldó stb.) és szérumkezelésen túl a maradandó bélfal károsodásokat már nem
lehet megszüntetni. Minden kezelés dacára rendkívül kérdéses a beteg kórjóslata...
Mit tegyünk, hogy kutyánk ne kerüljön a parvós betegek sorába?
Minden életkorú, oltatlan kutya fogékony a vírus támadására. Alapvetõ, hogy állatorvosukkal az oltatlan kutyákat a
Parvo vírus elleni vakcinával oltassák be. A kölyökkutyákat
6-8 hetes korban, majd 10-12 hetes korban oltassák be. A felnõtt kutyáknak is egy hónap különbséggel két oltást kell adatni, majd évente egy emlékeztetõ oltás szükséges minden korú
kutyának. Rendkívül fontos, hogy az oltatlan, néhány hetes
kölyökkutyát az utcán ne sétáltassák. Utcai cipõvel ne menjenek a lakásba. A féreghajtás után mielõbb oltassák a kutyáikat!
dr. Kapiller Zoltán
állatorvos
06 (30) 552-1220
drkapiller@t-email.hu

Augusztus 23. Pincehegy 10.00: Fõzõverseny
A versenyen négy kategóriában indulhatnak a jelentkezõk:
levesek, pörköltek, tárcsán vagy grillen sültek és egyéb ételek.
Jelentkezés: 2008. augusztus 18–19-én 9.00–18.00 óra között a Mûvelõdés Házban személyesen, vagy az 555-530-as telefonszámon.
A jelentkezés alkalmával kérjük, hogy jelölje meg, milyen
kategóriában indul.
A kategóriagyõztesek nyereményben részesülnek!

Dr. Kapiller Zoltán állatorvos
Rendelési idõ: hétfõn 10–12, kedden 17–19,
csütörtökön 17–19, pénteken 10–12.
Mindig hívható ügyeleti telefonszám:
06 (30) 552-1220.
Rendelési idõn kívül betegfogadás telefonon történõ
idõegyeztetés alapján történik.
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Víz-, villany- és fûtésszerelési
anyagok, csövek és idomok,
zárak és vasalatok,
szegek-csavarok, szerszámok,
ereszcsatornák, drótfonatok,
lágyhuzalok, vetõmagok,
mûtrágyák, növényvédõszerek,
háztartási cikkek,
lakásfelszerelési cikkek
és még ezer apró cikk

2008. augusztus

Autómentés 0–24 óráig, 7,5 tonnáig

Pünkösti Péter – 2071 Páty, Árpád u. 27.
06 (30) 9-323-044
www.automentes-szallitas.hu
DARUS AUTÓMENTÉST IS VÁLLALUNK!

PÁTYI GAZDABOLT
KFT.
2071 Páty, Rákóczi út 17.
Telefon: 06 (23) 343-501
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 8–18,
szombaton 8–13 óráig

Számítógépek és alkatrészek
árusítása
Számítógép, monitor, tévé, hifi,
kamera stb. javítása
Nyomtató kellékanyagok
Vásárlás az interneten is:
www.unitelshop.hu/adlibo
Rákóczi út 9. (a pizzéria mellett)
344-697, (20) 463-0419

Páty: Rákóczi u. 9. (kínai áruháznál)
Tel.: (23) 343-515, mobil: (30) 963-6494

HITELEK BÁRKINEK
BÁRMELY CÉLRA
• JÖVEDELEM IGAZOLÁS NÉLKÜLI
hitellehetõségek
• HITELEK KIVÁLTÁSA: magánhitel,
osztrákhitel, magas törlesztésû
hitelek átváltása
• ÖNERÕ NÉLKÜLI lakásvásárlási
hitelek
• ZÁRTKERT, TANYA, TELEK
jelzálogfedezetként elfogadható
• KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK
ÉS EGYEDÜLÁLLÓK is igényelhetik
• BAR-listán szereplõknek is
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
50 000–5 000 000 Ft-ig 6 évre is
3 nap alatt!

SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Páty, Árpád u.61 sz. alatti új orvosi rendelõben
havonta egy alkalommal szemészeti szakvizsgálatot
(sz. sz. szemüvegkészítés) szervezünk.
Bejelentkezés telefonon, idõpont-egyeztetéssel: 344-343
A vizsgálat díja: 1990 Ft
(látásjavító eszköz megrendelése esetén díjtalan)

RENDELÉSI IDÕ VÁLTOZÁS!
Hétfõ, szerda, péntek: 8–12, kedd: 15–19 (változás!)
csütörtök: 13–19.
Foglalkozás-egészségügyi rendelés: hétfõ, szerda: 12–13
Csak elõzetes bejelentkezés alapján!
Dr. Becka Éva háziorvos

2008. augusztus

PÁTYI KURÍR
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DIGITÁLIS FOTÓKIDOLGOZÁS
a világ legkorszerûbb gépein,
melyek alkalmasak mind hagyományos filmrõl,
mind a korszerû digitális fényképezõgépek
adathordozóiról
kiváló minõségû papírképek készítésére
9 × 13-tól 21 × 30 cm méretig.
Nyitva hétfõtõl péntekig 9–18,
szombaton 9–13 óráig
Páty, Kossuth L. u. 154.

SÍRKÕ, URNAKÕ
– garanciával –
GRÁNIT, MÁRVÁNY,
MÛKÕ, MÉSZKÕ
bontás, állítás, tisztítás, felújítás,
murvázás, megdõlt sírkövek
helyreállítása
BONTOTT SÍRKÖVEK TÁROLÁSA
Kirakat megtekinthetõ:
Páty, Kossuth L. u. 171.
Megrendelhetõ:
Vanyek Béla kõfaragó
Páty, Móricz Zs. u. 14.
(a buszfordulónál)
Telefon:
06 (20) 9191-056 (egész nap)
06 (23) 343-465 (17 óra után)

KONTÉNERRENDELÉS

Evil Kft.
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
4-6-8 m3- es konténerekkel
Épületbontás, földmunkák, tereprendezés
Homok, sóder, murva, stb. szállítás

06 (70) 588-5880
06 (20) 332-7331

16

PÁTYI KURÍR

2008. augusztus

